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Abstract  

Saghinameh (and Moghani-nameh) is an independent form of official 

literature dating back to the 8th century AH. Independent poetry after this 

period is often written in the form of Masnavi and Motaghareb, in which 

the poet with images of vinos expresses exaggerations such as frustration, 

wind, writing, and pleasure, passing through the life of life, and protesting 

against the popular traditions of the society. In this research, firstly, the 

roots of Saghinameh story are explored as a literary form, among genres 

and anti-genres. Then, the signs and messages frequently used in the book 

are critically studied through comparisons with its counterparts such as 

vinos poem, sonnets, odes and poems of Khayyam. Also, the artistic 

expressions of this kind of literature are analyzed along with the social 

necessity and psychology of its compilation. Ultimately, the content of the 

essay will be reviewed. The result of the study indicates that basic 

Saghinamehs are anti-epics and a poetic genre created by wise poets and 

philosophical minds, and the cupbearer (harpist), wine (music), time, and 

I, namely the poet, are the most important signs that challenge the existing 

attitude toward nature and the nature of man and the universe through a 

minimalist and opposing language articulated with one-way dialogues. 
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 چکيده
و گونة شعری  هقی غيرمساقل  اب  سسا   شيا از یره همقه هیرینقمه( یک  از گونهنقمه )و مغن ساقی 

شده و بس آه، شقعر حق تصقویر مساقل  ش  از ای  بوسه اس  هه اغب  بس یقب  مننوی و حرر مقلقس  سروبه

وفقی  سوزگقس سا حق اعقراض حه نوشا  و بّت،، گّشاا  ع ر و ح فرصا ، حقبهخ ری، اغراضا  چوه اغقنق 

 هند. م سن  سایج جقمعه حيقه

ق هعنواه یک نوع ابح ، از ميقه نوعنقمه حههق و عب  آفرینا سقی سیمه بس ای  شژوها، احقدا، حه حرسس 

نقمه  تبقساه سقیهقی شرهقسحرب آه و شيق  آنهق از سهگّس ملقیسه حق ههشوب؛ سپ ، نمقنهم هق شرباخقهو ضدنوع

و  ری ای  نوع ابح )خ ریه، یصايده، غل،، سحقعيق، خيق ( نلد خواهدشد. بس ابامه نيل حه تربي  شيوۀ  حيقه هن

 گربب.م نقمه حرسس مرقوای سقی  ،شوب و بس نهقی م ضروس، اجق قع  و سوانمنقس  سروبه آه اشقسه

اند هه از میرای هقی ح قسه و یصيدههقی حنيقبی  یک  از ضد نوعنقمهبهد سقی م حقصا  هقس نماقه

شارا  )موسيل ( و سوزگقس و م  شقعر  اند و ساقی  )مغن ( وشادهذه  شاقعراه حکيه و فيبساوز زایيده

رفه، رگرایقنه؛ انمقی  حق احلاس بیقبوگ یکگرایقنه، تلقح هقی آه هساقند هه از رری  حيقه ه ينهتری  نماقنهمهه

 .همندم نگرش موجوب بس حق  مقهي  و چيسق  انسقه و جهقه هسق  سا حه چقبا

 
 احسقس، فربی ، شرا .گفق قه، اصقب نقمه، شعر غنقی  فقسس ، سقی هقی هبيدی: واژه
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 مهملدت -0

 تعریف موضوع -0-0

بزرگي از اشعار غنایي وجود  ةدر ادبيات جهان عموماً و در ادب فارسیي صصیوصاً دست

شمری، غنيمتبردن از تصاویر صمری، اغراضي همچون دمشیاعر با بهر  ،دارد كه در آن

 انتقاد به وضعيتنوشیي، گذشت عمر و ناپایداری روزگار را با محور لذّت، باد بهعشی 
توان در یک گرو  و دسییتة صا  كند. این نوع اشییعار را ميميیا بدون آن بيان موجود

 0(dieme arpC« )شییمریغنيمتدم»و مسییتقق ارار داد كه شییعر « Genre»)نوع ادبي( 

« نامه(نامه )و مغنيسییااي»این نوع شییعر ( Kindهای )شییوند. یکي از زیر گونهميناميد 

 مشابه متفاوت است. هایگونه اجتماعي با-ه از نظر گفتمان و كاركرد فردیاست ك

نامه در شیییعر فارسیییي نظمي اسیییت كه در اال  م نوی و در بحر متقارب سیییااي

 ارشاند كه به شمنامه را صارج از بحر و اال  شعری دانستهباشد. برصي ساايشید گفته

 ،اساً و اس یافتن بر هستيغم و آگاهيترین آنها دفعصوا  و فواید شراب پرداصته و مهم

 (.293: 0381بسيار ساد  است )فرزاد به نقق از رستگار فسایي، 

نامه نيز نوعي شیعر است در وزن و اال  شاهنامه و صااب به مغني و همانند مغني

صااب به سااي در موردی مستقق است و  نامه ابياتنامه. در ساايو درآميخته با سیااي

رود دهد تا شش سمتکلم به مغني دستور مي ،نامهولي در مغني ،فااد توالي فکری اسیت

متوالي را كه مجتمعاً روشینگر جریان فکری و اسسیاسي اوست و هر یک از آنها نتيجه 

تگار )رسناگزیر و مناقي سیرود اللي او و مقدمه سیرود بعدی اوست، بنوازد یا بسراید 

 (.290: 0381فسایي، 

شد  داد  و گفته( نسلت. ق ه 970)وفات  شيرازیسافظنامه مستقق به لين سیااياوّ

( . ق ه 0120) ترشییيزیظهوریاسییت. پا از سافظ، بيت بود  58-050 تعداد ابيات آن

 ميرزا طاهر ازوینيای متأثر از سافظ سییرود و سیی ا نامهعنوان سییااي 98بيت و  0511

 مانند است. « شهرآشوب»عنوان سرود كه بيشتر به  069بيت و  0511م نوی در 



 00 هقی ح قسهنقمه(، یک  از ضد نوعنقمه )و مغن سقی 

 

 

 

ها در بحر متقارب و اال  م نوی نامههفتاد و هشیت درصد سااي از نظر عروضیي،

گنجوی، اميرصسیییرو دهلوی، اسیییعید گرگیاني، نظاميینانید. فخرالیدّشییید سیییرود 

جهان موالنا اميری، ميرزا شییر شییيرازی، كرماني، سافظ، جامي، هاتفي، پرتویصواجوی

 (.257سرایان هستند )همان، نامهترین ساايازویني و ااسم گنابادی از معرو 

بعد به جریهمستقق بود  و از ارن هشتم ، غيرشعر فارسي ةليّنامه در ادوار اوّسیااي

های مختلف از سااي درصواست شاعر به گونه ،. در این نوع شیعر2اسیتمسیتقق شید 

 طللد )صفا،از او سرودی مناس  سال صود مي، يبه مغنّ كردنروبا كند، سی ا مي« مي»

0366 :607  .) 

 

 شيمينه شژوها -0-2

بندی به تعریف و دسییته لدسییته اوّروسییت  نامه دو گرو  پژوهش پيشسییااي ةدربار

نيز به نقد این نوع شییعر در پيوند با عرفان، سایر  گرو  دوماند، نمود توجهها نامهسیااي

ليف تأ« تذكرة ميخانه»ترین آنها اند. ادیمشیمر و نيز سماسه پرداصتهغنيمتهای دمگونه

پيمیانه نوشیییته اسمد ( )و ذییق آن تیذكرةه 0100-778ازویني )فخرالزمیانيعلیدالنلي

سییرایان نامهه همرا  سییاايب را اینامهمعاني( اسییت كه برصي از اشییعار سییاايگلچين

ایان سرنامهتذكرة سیااي»ميرهدایت سصیاری با نام  ةنوشیت ،اسیت. اثر دیگرنمود معرفي

اسییت. نيز اسمد كرد سییرایان توجهنامه( اسییت كه به معرفي سییااي0380) «آذربایجان

 ( به شرح سال0385« )ها در ادب فارسينامهنگرشي به سااي»كازروني در مقاله سسيني

 است. نمود سرایان و اشعار آنها توجهنامهمختصر سااي

در  ،ي ترتشیميسیا و منصیور رستگار فسایي بصیفا، سیيرو اهللاز گرو  دوم، ذبيح

انواع »( و 0393« )انواع ادبي»(، 0936-0931: 5، ج0391« )تاریخ ادبيات ایران»كتیاب 

 در كتابنيز د. استرام رضایي اننامه نوشتهمقاالتي دربار  سیااي ،(0381« )شیعر فارسیي

ها و ارتلاط آنها با نامه( به بررسیي مایامين سااي0388« )نامه در شیعر فارسیيسیااي»
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« ها در ادب فارسییينامهسییااي»اسییت. شییهرزاد شییيدا در مقالة صمریات عرب پرداصته

شیییناصتي در تليين سقیای  عرفیاني و معرفیت»چيیان در مقیالیة (، زرین0385-0386)

ای چند دربار  تحول نکته»( و ميرهاشییمي در مقالة 0355« )های ادب فارسییيمهناسییااي

نامه ترتي  پيوند ساايب(« 0373كيد بر تذكرة ميخانه( )ها )با تأنامهشکلي و معنایي سااي

ها و سیییرایندگان آنها و پيام عرفاني این گونه نامهبا اشیییعار صمری عرب، انواع سیییااي

 اند. نمود شعری را بررسي

نامه، به دو گرو  دیگر باید توجه های مربوط به نقد ساايبجز این، در دستة پژوهش

. اندنمود نامه را در پيوند با اشعار صيام بررسيل مواردی اسیت كه سیاايگرو  اوّ :نمود

( 0387« )ترین نوع ادبي به رباعيات صيامنامه نزدیکسااي»پارسا و آزاد مظهری با مقالة 

( در این سوز  اابق 0373« )رم نامه، صمریات و دیتينگاهي به سااي»با مقالة  و كمالي

تلاران آن با سماسیییه مورد توجه نامه و هماند. در گرو  دوم ارتلاط سیییاايبرشیییمردن

(، انلری در 0390« )بينجام جهان»ندوشیین در كتاب اسییت. اسیی ميپژوهشییگران بود 

( و شییهلازی 0387« )سيدری ةسمل»دری در مدصق پن(، ج لي0380« )نامهصيام»كتاب 

نامه بر آميختگي زبان سماسیییي و غنایي در سملة سيدری راجي تأثير سیییااي»در مقاله 

تلاران آن و درآميختگي زبان نامه و هم( به بررسي زبان سماسي در سااي0378« )كرماني

شیییاهنامه و  شیییمر از شیییعر صيام گرفته تانوع ادبي سماسیییه و نوع ادبي دم غنميمت

 اند.های دیني پرداصتهسماسه

نامه(، ارارگرفتن آن در یک نامه )و مغنيگيری سییاايچنانکه پيداسییت علق شییکق

گرو  صیا  بیه عنوان نوع ادبي ییا ییک زیرمجموعیه )گونه(، نوع تخيق ایجادكنند  و 

این  راسییت. دنشیید  پيوند گفتمان آن با مخاط ، جایگا  زبان و بيان این نوع شییعر نقد

 .  شودداد های زیر پاسخشود به پرسشميپژوهش كوشش
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 هقی شژوهم شرسا -0-8
 دهد؟مينامه آن را در یک نوع ادبي صا  ارارآیا ساصت و بافت سااي -0

 نامه چگونه است؟جایگا  شاعر و مخاط  در سااي -2

 نامه چه ساصتاری دارد؟زبان و بيان گفتمان سااي -3

 نامه چگونه است؟ساايتخيق و منِ شاعر در  -0

 

 . حرث و حرسس 2

 نقمه، نوع یق گونه ابح ؟سقی  -2-0

الً دارای تعریف تاریخي و شیییود كه اوّميای از متون اط ق( به طلقهGenreنوع ادبي )

فرهنگي بود  و متغير باشییند و دوم این كه فرم بيروني، درونمایه، وجه، كاركرد بيروني، 

ه، زمينة گفتماني و مصیییر  رانر و سیییرانجام ليّمخاط  اوّنسیییلیت انواع بیا یکدیگر، 

: 0375صلاغ، های آن باشد )زرااني و اربانهای ب غي، سلکي و بياني از شاصصهویژگي

ست به ارو در شیناسیایي تعریف و بازتعریف انواع ادبي ابتدا شایسته(. از این275-276

بندی دارند، در ییک طلقه گرفتنكیه ظرفيیت ارار 3هیای آثیاریتوصیییيف داي  ویژگي

كرد كه از رهگذر آن نسییلت های بينامتني توجهدوم باید به بررسییينمود. در مرسلهتوجه

ي های صانوادگدادن شلاهتشود و با معيار ارارميآثار ادبي درون یک رانر/ طلقه بررسي

بي دتعریفي نسیییلي از ییک نوع ادبي بر ملنیای فهم و تفسیییير آثیار و ماالعات تاریخ ا

ني كرد و كاركرد بيرومتني( توجهها )متغيرهای برونسوم به فرامتننمود و در مرسلةارائه

 نمود.آنها را در هر دورة صا  مشخص

ود. در شميآنها آشییکار ةمتغير بودن رانرها در ادبيات با توجه به دگردیسییي پيوسییت

های 0«تنفرام»نه تنها ميان پدیدآمدن، دگردیسي و دگرگوني انواع ادبي با  ،ادبيات فارسي

آن بر كرد، بلکه افزونپيوند برارارتواناطرا  آنهیا از جهیت محتوایي و سیییاصتاری مي

 اائق شیید.( صا  و شییرایف فرامتني آنها نيز پيوند Formیک اال  ادبي ) توان بينمي
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ها و ها، سیییفرنامهها، كارنامکسماسیییه و اسیییاور  ميیان رواج فرم ادبي ،نمونیهبرای

كه بخشیي از سفر اهرمانان سماسي دارد تا جایيها اشیتراكات فراواني وجودنامهعجای 

ها متأثر اسیییت و یا سیییرگذشیییت این اهرمانان از روی ها و سیییفرنامهنامهاز عجای 

 است. شد ها بازسازیهای وااعي كارنامکسرگذشت صدایان اساطيری یا انسان

نامه از دل شعر سماسي و تصویرآفریني ميان ساصت پدید آمدن سااي ،دیگراز سوی

ي، نوشییشییمری، باد غنيمتوفایي دنيا، دمگرایانه و بيان ماییاميني همچون بيباسییتان

ساز، با روساصت صمریات و اشعار باد  و نواصتندرصواست از سااي و مغني برای دادن

يری گباید در جسییتجوی چگونگي شییکق ،دارد. بنابرایني وجودصمری ارتلاط تنگاتنگ

ها و اللته صمریات بود  ردیابي یک نوع ادبي از ميان رانرها گونة ادبي از ميان سماسهاین

 رانرها. و آنتي

نامه ( سیییاايKind, Typeبودن )«گونه»( یا Genreبا ذكر این مقدمه، دربار  نوع )

 كرد. به گزارشای را در اشعار پيش از اس م جستجوهنامبهتر اسیت ریشیة شیعر سیااي

نویا پيش از اسیی م، ماییمون سییرودهای ادیم ایراني كه برابر با مورصين ایراني عربي

نه  .است شور )تشویش( بود وافزایي )تاری ( و بيان شیوقعربي اسیت، رامش« شیعر»

نه در آنها سییخن از جنو و سوادد در ميان   نزو نه  شییود نه هجوميمدح در آنها دید 

نس  و كارهای بزرگ و ستایش و نکوهش و نه توصيف اس  و واسیت نه ذكر سس 

: 0396رازی به نقق از تفایییلي، اشیییتر و وسوش بيابان و باد و باران و مراتع )ابوساتم

ر و شوشییادی  ةدربار ،نقابپرد  و بيبا این وصیف، شیعر غنایي ایران ادیم، بي .(303

مردگي و نيز وصیییف در ایال  شیییراب یا هر چيز دیگر و عیاری از انیدو  و دل بود 

 است. بود 

نگرش منفي به دنيا  ،كه در سوزة ادب غنایي درباری )رسییمي( پيش از اسیی مبا این

نداشیته، شیواهدی از تأثيرپذیری اندیشیة ایراني از ادیان مسيحي، هندی، مانوی و وجود

در اندیشیییة ایران عهد  .های نوعي عرفان در آن وجود دارده میاییهتفکرات یونیاني، كی
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 شود كه اندو  و شادی دنيا را شایستةميسیاسیاني مندرج در متون دیني و فلسیفي دید 

داند كه مردمان را بدان راهگذر افتد ... هر جهان را كاروانسیییرایي مي»داند و اعتنیا نمي

. «شیییرافتمندانه بر ثروتمندی غير عادالنه برتری داردچند توانگری مالوب اسیییت، فقر 

ن نخستيني كه بنيان دیبيني تأثير این افکار، صوش( تحت000: 0373ندوشین، )اسی مي

شد  كه ساصق آن زرتشیتي و محر  مردمان به كار و كوشیش بود ، پژمرد  و گسیيخته

)زینر به نقق از  5ودبیاورمنیدی بیه نوعي جلر و واكنش بيروني آن ميق به زهد و تر  ب

 (.  006: 0373ندوشن، اس مي

ل، اوّ شود: در دستةميدر شیعر غنایي فارسیي دو انگارة موازی دید  ،پا از اسی م

( و هیییییی . ق 327-200فرصیییت وجود دارد كه در اشیییعار رودكي )های اغتنامنگرش

در دسییتةدوم،   شییودميكه از طلقه سکما بودند، دید  ،(هیییی . ق 311ابوشییکور بلخي )

سازی متأثر از شعر صمری عرب، به وصف شراب و اشیعار در تصویرپردازی و مامون

 اند. آورد نوشي و آثار پا از نوشيدن رویلوازم آن و باد 

های زميني و شییادصواری( در گرو لذّت )عشیی در نتيجة نگرش دوم، شییادی در 

این نوع شییعر در دربار و  اسییت.ادبيات تغزلي و مدسي در اال  اصییيد  پدیدار شیید 

ل، از زبان شهيدبلخي و رودكي داشیت. شیواهد نگرش اوّدربار رواجبهشیاعران وابسیته

 عنوان اكسير فراموشي است:نوشي بهبدبيني به دنيا و باد 

 بودی دود آتیییش چو را غم اگر

 دیبگیر گر سراسیر ،گيتي این در

 جییییاودانه بودی تاریک جهییییییییان 

 شادمانه نيییییییییییییابي صردمیییییییییندی

 (30: 0390شهيدبلخي،)                   

 شییاد چشیییمان سيا  با زی شاد

 بیود نلیاییید شیییادمان ز آمییید ،

 افسو  ،جهان این است ابر و باد

 

 باد و فسیییانه جز نيسیییت جهان كه 

 یاد باید نییییییکرد گذشتییییییییییییه وز

 باد بیییادا چیییه هر ،آر پيیییییییییش باد 

 (90: 0396 رودكي،)                       
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در سیمت دیگر ادب فارسي، طلقة روشنفکر غير درباری )اغل  دهقانان و سکما(، 

نمود  و آثار هیای ذهني فراصودآگیا  جمعي ایراني را در ایالی  سماسیییه سفظواكنش

ا و هند كه همگي تحت تأثير صداینامه، كارنامکكرد سماسییي فراواني به نظم و ن ر صل 

 داشت. ون پيش از اس م و اللته ادب شفاهي ارارمت

بود، در پي یک دورة شییید نهاد و سیییتایش آن بنا« صردورزی»كه بر پایه  سماسیییه

هیای فرهنگي، ااتصیییادی، طوالني نلرد ااوام ایراني بییا غير ایرانيیان، وجود انواع بحران

گرفت و سل  تغيير و تحول در سوزة اندیشه ایراني گردید. معلول این سیياسیي شیکق

و « كردن افراد تییاریخيایاسیییاور » دو فراینیید مهم نییاصودآگییا  جمعسوادد، ورود 

: 0370علاسیییي،  .به سوزة اندیشیییة ایراني بود )ر. « ایكردن افراد اسیییاور تاریخي»

 مقدمه(.

ندر ترتي  پا از سمله اسکگرفت كه بسیه دسته سماسه به دنلال این فشارها شکق

 ة( و سملییه 33-02، م 650-633اعراب مسیییلمییان ) ةم(، سملیی 331-328مقییدوني )

 ةسماس .بودشید ( ایجاده 656-606، م 0258-0207تدریجي ااوام تر  بویژ  مغوالن )
دنلال تغييرات كاركردی در . بدیهي اسییت كه بهدیني ةتاریخي و سماسیی ةملي، سماسیی

گرایي و ل كه ایجاد سا مليتاوّآمد. كاركرد گرو  اصير پدید ةملي، دو گونی ةسمیاسییی

د و شدوم به ستایش طوالني از یک شخصيت تاریخي تلدیقدوستي است در گرو  وطن

 گرفت.سوم منقلت یک شخصيت دیني یا مذهلي محوریت اثر اراردر گرو  

 «صرد»بود و دیگری با  «لذّت»از ت اي دو نوع شیییعری كیه یکي ملتني بر اصیییق 

 امّاود، ب« تلذّ»گرفت كه گرچه به دنلال داشت، نوعي در ادبيات فارسي شکقسیازگاری

در  ،دليیقجسیییت. بیه همينبردن از این جهیان ميصودآگیا ، صرد ورزییدن را در بهر 

دادن فلسییفه صا  به دنلال آموزش ،معنا ةاز ادب تغزلي صمری و در سوز روسییاصت

زدگي و فرار از نیازش بییه لدصود یعني اغتنیام فرصیییت بود. در این مورد، دو عیامیق 
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يری گ، را  را برای شییکقگراشییدّت ساهای تغزلي و عاطفي بهواگویهو نيز پيشییينيان 

 ( گشود. Counterstatement) 6بيان متقابق

صمری، گفتمان جدید فلسفي های شعر در این بيان، اال  و ساصتار سماسه با نشانه

ه(  006-327توان در سماسه سکيم طو  )نمود كه آغاز آن را ميرا در ادبيات ترسیيم

در سکمت ایران باسیتان یافت. این بسیتر بسيار ص ق بود و از یک  ،از آن و كمي پيش

 ،شد كه ابتداای جداگانه كشيد به ساز  ، 9گفتمان كوتا  در سیاح سماسه و س ا رباعي

رد نياوه صود دوامليّا در شکق اوّامّ  گردیدمستقق ،شد و س اميمن بيان شاعر آورد ضی

عرفان درآميخت و زبان این اندیشییه گردید. این سییازة جدید كه از سییوی  ةو با اندیشیی

 های زیر بود:شد، دارای ویژگينامه ناميد شاعران، سااي

 (2  اییالیی  این نوع شیییعر در ابتییدا م نوی و بحر آن متقییارب یییا هزج بود (0

هییای ارچوبون، اعتراض و مفییاصر ، آزادی از چییكردن انییدو  و صیییفییای درفراموش

شد  اجتماعي كهن و نو، با درصواست شراب از سااي، آرزوی شاعر بود كه اللته پذیرفته

كه  8های شرابتر برشمردن ویژگيها در بسیدرج سکمت (3  ماندميدر سد انشیا بااي

بيان  ةدارای شیییيو (0  یافتن بر هسیییتي بوددر این نوع شیییعر، برای دفع غم و آگاهي

 ای اعتراضي داشت.كاركرد شعر و گفتمان اجتماعي آن نيز شيو  (5  گرا بودكمينه

 و نظر برصي از شییعرشییناسانبهای بنانامهماند  از اشیعار سیاايترین نمونة باايكهن

: 0337( است )محجوب، هیییی .ق 006اسعد گرگاني )یننامه فخرالدّمورّصين ادبي، سااي

 602/ 619گنجوی ): مقدمه(. برصي دیگر، سکيم نظامي0301معاني، ( و )گلچين98-97

آورند )وسيد سییرای فارسییي در شییمار مينامهلين سییاايرا اوّ اسییکندرنامه( در ق . ه.

روی شاعراني با پيش ،در ادوار بعد نامه(. سااي078: 0371دستجردی به نقق از رضایي، 

یافت و در روندی استق ل ،(قه. .  970شيرازی )( و سافظهی . ق 986شجاع )چون شا 

 یافت.رشد، در ارن دهم هی به اوج صود رسيد و تا دوران معاصر تداومبهرو
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كنند و گا  در هم ميسركتبه موازات یکدیگر  7هاها و ضیید نوعنوع ،اسییا براین

طو ، سیرگذشت شاهان و سکيم ةسماسی ،ویژ ها، بشیوند. از آنجا كه سماسیهميتنيد 

نه  ،همهاند، با اینها برصوردار بود ترین ادرتپهلوانان و زیلارویاني اسیییت كه از بزرگ

در  ،روزگاریک نتوانسیییته آنها را از نهي  ادرت و نه نعمت، نه جواني و نه زیلایي هيچ

 ترین آینة علرت اوم بود  و هستند. دارد، بزرگنگا امان

كه يتا جای ،فرصیت از شیاهنامه آغاز شدگری باد  و اغتنامهای ابتدایي سیتایشبيان

شت گذسر ،نمونهعنوانشود. بهميپيش از صيام با بسیامد بيشیتر در شیعر فردوسي دید 

 دارند. بخشي از سخنانيسرو بسيار اهميتشیا  یعني ایرج، سیياوش و كيخ-سیه پهلوان

 است:كه از زبان سياوش در شاهنامه آمد  چنين

 صوریم و دهيم شیییادی به تا بيا

 ؟سیییی ن  سرای اندر دل بندی چه

 

 بییگذریم ،بیییود گذشیییتن گا ِ چییو 

 ؟رن  ز نالي چه و گن  به نازی چه

 (3،052ج: 0397 فردوسي،)            

كه از اال  اصیییيد  و غزل و اوزاني نظير  غنایيبرص   هنجار ادب ،در این مورد

هزج برای بيان لذّت )عشی  شادی، تفریح و ...( و یا بدبيني نسلت به روزگار و گذشت 

(، اال  م نوی و بحر متقارب كه برای بيان 85-99: 0375برد )طهمیاسیییلي، ميآن بهر 

محور شیید تا شییعر ماییمونگرفتهكاراسییت، بهداشییتهداسییتان در ادبيات فارسییي رواج

كه اال ، مناسیی  بيان روایي بود، اندیشییه معنا كه در ساليگردد  بدینای بياننامهسییااي

 مدار ماند.مامون

 كه پيش از این عهد گرای فارسيلين شیعر فردیتاسیا  تاریخچه سیرایش اّبر این

 ةليّهای اوّنامهاست در سااي(، بهتر 90: 0370بود )علاسي و دیگران، شد صیفوی دانسته

نوع فارسییي دو شییود. در این كنش و واكنش، انواع در ادبياتشییعر فارسییي جسییتجو
 اند. نمود صل نامه( ضد نوع )ساايو نيز  ساز )سماسه(جانشين
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شمر در ادب غنایي فارسي پيش از ظهور غنيمت های دمدیگر، اگرچه دیدگا بيان به

وعي گرایي نيست. گفتمان ضد نها وابسته به باستانشود، این دیدگا ميسماسیه نيز دید 

جز ها آغاز گردید  و بنامه شیید  از صودِ سماسییهسماسییه كه منجر به آفرینش سییااي

 شود كهميدید  اسعد گرگانيینو رامين فخرالدّویاو  نظامي ةاسیکندرنام، در شیاهنامه

نامه و تصییویرآفریني متقارب سییااي عاشییقانه دارند. اال  م نوی و بحر-بن سماسییي

 گرایانه با نام شاهان و بزرگان پيشين، یادگار همين تأثير است.باستان

 Literary) 01صورت كيفيت ادبيفرصیت كه در ابتدا بهاغتنام ةاندیشی ،ترتي بدین

Qualityشیید و از مجرای مينظير رودكي و ابوشیکور بلخي دید  ي( در اشیعار شیاعران

با  تدری  را  استق ل را پيمود وبود، بیافتههای پيش از اسی م به شاهنامه نيز را اندیشیه

های شا  شجاع و سافظ نامهشدن ساايبا آفرید  هجریگفتماني متفاوت، در ارن هشتم 

 ،های جدید فکری و فرهنگي، در ادوار بعدبا ظهور بحران ،نوعي جیداگیانه شییید. اللته

ه از نظر ساصتار و معنا و گفتمان ليّشید كه با انواع اوّنامه صل شیکلي جداگانه از سیااي

 گونه، موضوع پژوهش ساضر نيست. داشت. اینفاصله

 

 مض وه )شرا  و سقی ( -2-2

است. شراب در « سااي»و « شراب»ای نامهكار رفته در شیعر سیاايترین مایامين بهمهم

عنوان عصیییارة یک گيا ، بیه اشسیییلی  رنیو ارمز و نيز ویژگيارتلیاط بیا صون، بیه

اسییت. كاربرد این نوشییيدني كه برانگيزترین نوشییا  انسییاني در طول تاریخ بود چالش

صاسیتگا  دیني و آیيني داشته، گا  در شادترین و دورترین لذایذ مادی انساني محوریت 

   است.شناسي و عرفان، رمز دستاورد معنوی و فرابشری بود داشته و گا  در معرفت

د. گردی« صون ارباني»های آیيني در ادیان، این عصار  جانشين از سذ  اربانيپا 

شراب( و رمز جاودانگي، در چين پا همان صون دیونوسيو  )صدای»شراب در یونان 

سازی برای ورود به آماد  ةوسيل ،شیدن با صون نماد عمر طوالني، در آیين داِئواز آميخته
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ر مسيحيت نماد صون مسيح، در ميان علرانيان نماد د ،00های صا  دینيمناسیک و آیين

ارباني سوصتني، در هند رمز جاودانگي، در تورات نماد شادی و صوشدلي و بركت صدا 

جویي بر آدميان، در عرفان نماد معرفت و عشی  الهي اسیت. در اسی م شراب رمز لذّت

 است. د ش( و منع50-09، 0: ج0385)ران شواليه و گربران، « كفرآميز بود 

ها و آداب و رسییوم كهن، از همان مجرا به ادبيات نيز پا از ورود این نماد در آیين

 كه گونة صاصییي از شیییعر دریافت. ارتلاط دین و ادبيات بر این پيوند افزود تا جایيرا 

« رم دیتي»شیید كه در یوناني های صدای شییراب و لذّت سییرود شییرح ماجراجویي

 (. Cuddon, 1984: 231شد )ميصواند 

یافت كه مالع آن توصيف شراب و تفاصر ای از شعر رواجدر ادبيات عرب نيز گونه

 ،گيری این نوع شعر دربار و مجالا اشرافي بود. این نوع اشعاربه آن بود. بسیتر شیکق

( و هیییییی .ق 532دامغاني )منوچهری ،شییدند. در ادبيات فارسییيميناميد « صمریات»

اند. در ( متأثر از شعر عرب، در این وادی داد سخن در داد . ق ه 027سیيسیتاني)فرصي

و موارد « جام»و « مارب»و « سییااي»آن همچون بهادوار بعد شیراب و ماییامين وابسیته

 گرفتند. یکيل و رمز جاودانگي و عش  مادی و عش  معنوی )عرفاني( ارارودیگر سیمل

 د.نامه بوتأثر از شعر صمری شد، ساايها ماز انواع ادبي كه در روساصت و كاربرد نشانه

در این نوع شیعر اهميت ندارد، بلکه به آن سل  كه دارندة  ،صود صودیبه« سیااي»

های شیراب و بخشیندة آن به شیاعر جهت رفع اندو  اسیت، مهم است. یکي از تفاوت

نامه همين است. در جدّی كاركردی نقش سیااي در شعر تغزلي )غزل و اصيد ( با سااي

یابد كه یا صودِ معشوق است و یا اكسيری به عاش  مينوع اصير، سااي گا  چنان اهميت

نمودن عاشیی  به یاد بخشیید كه در جهت فراموشییي اندو  هجران معشییوق یا مسییتمي

 معشوق مؤثر است. 

 ناز و نوش شییادی از سییااي بيا

 

 نواز عییاشییی  آميز شیییربییت یکي 

 (21: 0301 فخرالزماني،)               
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ه چون معشیواي در ميان نيست، سااي چنين نقشي ندارد. در ليّهای اوّنامهدر سیااي

سي و سبهها )سیااي، شراب( در آفرینش تصاویر مرك  )تشليه( سسيهمين آثار نشیانه

شراب محوریت دارد كه  ،سسیي مؤثرند. در این تصیویرسیازیبهعقلي یا عقليبهسسیي

صسرو و جم پيام بفرستد یا اارون و دیگر بزرگان را به تواند به كيیابد و ميميصتشخّ

سسیادت وادارد. این تصیاویر ملتني بر وجه شیلاهت )اسیتعار  و تشیليه( است. در این 

مورد رویگرداني شیاعران از تصیویرسیازی عيني ملتني بر تشیليه و استعار  )تجربي( به 

صور يز درذهني نسازی تفايلي وابسته به تشليه تصیویرسیازی ذهني بر اسیا  وصیف

نامه از عصییر سافظ آغاز شیید  و اسییت. گریز از تصییاویر عيني در عرصییه سییاايتوجه

های ذهني و استعار  نيز استعار  ةاسیت. در عرصاسیتعار  جای آن را گرفته ،اند اند 

 است.آميزی این ميدان را پر كرد های پارادوكسي و سابيان

  دیگر آن انتزاعي یا هر دو سمت انتزاعي و طر ک طر  تشیليه یا استعار  مادّیی

است. عنصر رنو موجود در این تصاویر ارمز، زرد و سيا  است. جام هموار  آتشي در 

در وجود شیییاعر گرمي و نور   بردميدرون صود دارد كیه نقیاب مییدح و رییا را از بين

ين رز كه بين اسیییت و صون رنگجام جهان  گيردمياز نور صورشیییيد مایه  كندميایجاد

چون چراغ مغان هموار  روشن   سوزاندچون آتشیي كه در صز زنند درون شیاعر را مي

بکری   بردميچون جیام فریییدون زرین اسیییت و گرمیای آن صواب را از بين  اسیییت

 گنجوی،سرشت است )نظاميروی اسیت كه عاش رسیيدن به شوی دارد، آتشپوشیيد 

گرداند، بينایي را به چشییم باز مي  اسییتبخشیید و سییرگشییا عمر دراز مي  (333: 0391

اند )سافظ شيرازی به نقق از سیوز اسیت و آتش زرتشتي و م ئک آن را سرشتهاندیشیه

 (. 76: 0368گلچين معاني، 

كه  ماندبيان شیاعر در وصف مي یا موسيقي به بيان رجزصواني پهلوانان سماسه مي

 در اینجا،باشد. ق و مانند نداشییتهكند كه م ميسیااي و مغني طل  مي و نوای سیازی از

تن دو پهلوان جای صود را به كشییمکش ذهني شییاعر و سیینت رای  جامعه و بهنلرد تن
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همين دليیق، پيروزی از ميدان آن بیه  چرصیددهید. این محور بر انشیییا ميمياعتراض 

 آید. یگانه پهلوان آن نيز صود شاعر است. نميبيرون

 ،ر آند شود وميهای پيوسیته دنلالها یا دوبيتبيتتکنامه به رجزصواني در سیااي

كسیییي برای هيچ ،در هيچ جییامي ،طللیید كییه پيش ازآنای از مي را ميشیییاعر گونییه

 شد.بانشد از این برای كسي نواصتهصواهد كه پيشباشد یا سرودی را مينشد ریخته

های این تصیییویرپردازی از ادب داسیییتاني كهن ملي یا دیني و ستي اجزا و نشیییانه

 نِمكه مشله سااي )و مغني( و شراب )و نوا(، است. در ساليشد گرفتهوام 02فولکلوریک

رج، منوچهر، نام اشخاصي همچون جمشيد، كاوو ، ضحا ، كيخسرو، ای شیاعر است،

های مکاني فرعون و نشانه شیت، اارون، سیکندر، عيسیي، شیداد،پيران، افراسیياب، زرد

های طليعت نظير سییيق و مانند بهشییت، دوز ، باغ، چين و صتن و زنو و روم و پدید 

های طوفان و زلزله و عناصییر چهارگانه، صورشییيد و ما  و سییتارگان و برصي از نشییانه

 دارند.به جایموهوم مانند غول و دیو و پری در گرو  مشله

ساله صود، اندیشه ایراني را در دو  0511در دور  شیعر فارسیي بسیيار كوشیيد  تا 

در اال  بياني « شیییراب»و « روزگار»گر بزرگ اال  صردورزی یا اشیییراق با دو كنش

 و« من»نماید تا هر مخاط  به فراصور نياز صود برداشیییت معنایي نماید. نمادین معرفي

 صودآگا »رتي  تدر شعر فارسي به« روزگار»)موسیيقي( و « شیراب»)مغني( و « سیااي»

 Super« )ناپذیر شاعر )فرامن(صروش و تسليموناصودآگا  پر جوش» ،03(Ego« )شیاعر

Ego ،)« وجود غير یا دیگری كه »و سرانجام  «دور شدن و عدم وابستگي به دیگریابزار

 است. بود « سر سازش با انسان ندارد

روزگار، با ابزار شراب در های بزرگ این صودآگا  شاعر است كه در وادی آزمایش

هایش عقق از سر پي جسیتجوی فرامن )معشیوق( صود است. معشوق آرماني كه زیلایي

نماید، همين ناصودآگا  نميشییاعر ربود  و تا هزار سییال پا از ظهور شییعر غنایي ر 

دليق همينگر است. بهدر غزل و اصيد  جلو  (Anima) شیاعر اسیت كه در پيکرة آنيما
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فراسیو و غير از جهان صاكي باید جسیت. این فلسفه اشرااي ایراني است كه به او را در 

 گر است. های عظيم فکری و فرهنگي در هزارتوی ادب غنایي جلو رغم چالش

است. همين امر سافظ « من» ،نامهشاعر است، سورة سااي« فرامن» ،اگر سیورة غزل

سییازد كه لشییکر )ناصودآگا ( را باهم همرا « سییااي»)صودآگا ( و « من»دارد كه را وامي

عنوان شییعر رسییمي و باكانه بهمورد آنچه صيام بي)روزگار( را نابود سییازد. در این« غم»

عنوان شعر شخصي و فردی و غير بهآن را ه ليّسرایان اوّنامهاجتماعي صود سیرود ، سااي

ور شد  و عصيانگری با دو گونه عصیيانگری سانس و در نتيجه، اندرسیمي صود سیرود 

  ّ صا ،دومة گردد و دستسرا بازمينامهبه شاعران سااي ،لاوّة دسیت :هسیتيمفاش روبرو

 صيام است. 

 

 ادبينامه و هم تلاراننمادها در سااي -0جدول 

 نامهسااي رباعيات صيام غزل اصيد / شعر صمری هاویژگي

غیینییایییي میین  ( شاعرselfصود ) من شاعر من وااعي من شاعر

 )اهرمان(

معشیییوق آرماني  معشوق زميني سااي/ مغني

 )آنيما(

 ( شاعرselfصود ) سااي وااعي

 ناصودآگا  شاعر وااعي ناصودآگا  شاعر وااعي شراب

 معشوق ندارد وات معشوق آرماني زن/ مرد وااعي معشوق

هسیییتي و زمان ی  نام یمات نام یمات روزگار

 مکان

 00وجود غير

 گرایيآرمان اصالت اندیشه آرمانگرایي اصالت سا بينيجهان

 انشایي صلری اغل  انشایي اغل  صلری بيان

 گریز از تکرار تردید و شک اشرااي لذّت پایه اندیشه

روشییینییفییکییری  درباری ریشه

 ادسي

روشییینفکری غير 

 ادسي

روشییینفکری غير 

 ادسي
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 شيوه حيقه هنری -2-8

محور افقي و اطناب یا تکرار در محور عمودی نامه ایجازگویي در شییيو  بيان در سییااي

به دليق كوتاهي بيش از سد كه برآمد  از نيازی اجتماعي  ،صيیال اسیییت. در بيان موجز

معادله و وجود ندارد، مگر طنز، اسیییلوب« صيال»اسیییت، هيچ مجالي برای پرداصتن به 

ه نياز پاسخي است ب»نامه است. این جنلش تم يق از ابزار بيان این الگوی ادبي در سیااي

های هنری صییادق و اسییت و تجربهآمد تنواز غموض هنری به ،رفتهای كه رفتهجامعه

صواهد كه نمادگرایي، پيام محوری و صودنمایي كمتری در تقللي را ميسیرراسیت و غير

 (.036: 0388)صابرپور، « آن بياید

ای هیي سماسه و وصفاز پرگویي روا ناشي صستگيبيان موجز از دل ،نامهدر سااي

اسییت  چنانکه با وجود دارا بودن اال  شیید مه اصیيد  زایيد طوالني لذت مادّی در مقدّ

شییاعر در یک یا دو بيت  ةنامه اندیشییم نوی كه صا  روایت اسییت، در بيان سییااي

شییود. این ابيات در سییير عمودی شییعر ارتلاط معنایي ندارند و سذ  هر كدام ميتمام

 كند. نميبيت( صللي به پيام شعر وارد بيت یا دو)تک

هم، اندكي علّتهم و نه بهسرشیاعر صسیته از بيان سوادد پشیت ،در ادبيات روایي

درپي روایت سماسي و  های پيبندد. شیخصيتفرصیت را كار ميآید و اغتنامصود ميبه

دهد. مغني ميو طل  او از سییااي و « من شییاعر»های فراوان آنان، جای صود را به نقش

پردازی بيان صمری و وصف سااي و جایي برای صنعت ،دیگر، در این تصاویراز طر  

بخشد و از ریا و ميمي و انواع جام نيسیت. مي چون صیافي است و وجود فرد را صفا

اسیت، درصور سیتایش اسیت. صیفای فرد در برابر شاهان پيشين گرفتهدو رنگي فاصیله

 اور ندارند. شود كه دیگر سميسنجيد 

افي شود و با علور از صميایجازگویي در شعر صوفيه و اشعار فلسفي صيام نيز دید 

های بيتيعنوان یکي از پيشییگامان سییلک اصییفهاني )و هندی( به تکاندیشییه سافظ به

ت كاربرد اال  كوتا  توسف شاعران را در ثلت اندیشه ای رسيد. برصي علّمعادلهاسیلوب
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پيوند  امّا(، 69: 0393اند )شییميسییا،زودگذر شییاعرانه جسییتجو كرد  و لحظات كوتا  و

اشییعاری كه متأثر از ناصودآگا  فردی شییاعران )رباعيات صيام، دوبيتي و رباعي صییوفيه، 

اشعار سلک هندی( است با اال  كوتا  شعری، ریشه در فرهنو دیني ییی تعليمي ایراني 

 نيز دارد. 

فراوان در توصییيفات صمری اصییيد ، رباعيات نامه با تنوع تلاری ماییمون سییااي

ای هنامهنيشییابوری، تغزل اصییاید، غزليات و رباعيات عرفاني و عاشییقانه و سییاايصيام

گفتن سخنشد ، كوتا است. آنچه در زبان و بيان این نوع اشعار سفظمسیتقق تکرار شد 

بند، يعصواهد مایییامين فلسیییفي را در اال  م نوی، ترجاسیییت. برای شیییاعری كه مي

شه وی كند اال  چيسییت. اندینمينماید، تفاوتيبند، رباعي یا هر اال  دیگر بيانتركي 

 شود: ميدر هرسال در دو یا چهار مصرع تکرار

 فیامبيا سییااي آن جییام آییییییينه

 چو زان جام كيخسرو آیيییین شوم

 

 به من د  كه بر دسیییت به، جای جام 

 شومبيییییییین جهان ،بدان جام روشن

 (335: 0391 نظامي،)                   

های نيروی صلّیاایه درونمیاییه این نوع اشیییعار، صیییورت اثر را در اال  دو بيت

 كند كه از تجربة زندگي كام ًميوپرداصتههای متوالي سیییاصتهبيتپيوسیییته یا تکهمبه

است. از این شد كه گویي با رشد اندامي پروراند آورد  چنانشیخصیي شیاعر سر بر مي

ترین شعر سوز  ادب رسمي پرد و بي« Verisimilitude»نماترین یکي از راست ،جهت

مً  صورت كاها كه شاعر بهبيتها یا تکبيتنامه است. در این دوغنایي فارسیي، سیااي

ای ایجازگویي كهن كند، گونهميطرح« صویش»و « هسییتي»نظر صود را در باب  ،موجز

 در كار است. 

با وجو  امری )در « انشایي»نامه استفاد  از ساصتار از دیگر مشیخصیات بيان سیااي

معنای آرزو، دعا، اسیترسام، تهدید، ارشاد، تخيير، بيان عجز شنوند ، تعج  و ریشخند( 

 اسیت. این نکته بسيار مهم« صلری»جای سیاصتار ندا، تمنّي و ترجّي، نفي و اسیتفهام به
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. ستهنيز  -ویژ  شعر صيامبه-های تلاری صود ه از گونهناماسیت و فصیق مميّز سیااي

است  زیرا اگر ساصتار صلری داشت، شاعر پذیر شیدن آن گردید قامر سیل  تحمّهمين

 گرفت. ميشد و مورد اعتراض ارارميصواند « دهری»آن همچون صيام، 

تراض به متقابق و اعاسییت. انتقاد نيازمند بيان « بيان متقابق»نامه، ویژگي دیگر سییااي

دارد و عقق از تکرار را دوست« تکرار»وضیع موجود اسیت. از آنجا كه اسسیا  انسان 

-سرا برص   هنجار شعر سماسي و غنایي )اصيد ( نامهرویگردان اسیت، شیاعر سااي

ای از عنوان روند اندیشیییه غال  جامعه( را در هالهكه وابسیییتگي به دربار و بزرگان )به

های كهن دیني و غير دیني )ممدوسان و اشیییخا  و نشیییانه -دهندميبتقید  بازتا

ساح یا فراتر جایگا  كه صود را همدهد تا بدانميشاهان( را در تقابق با ساح صود ارار

اسیییت و آصرین بخش « سماسیییه فردی»نامه یک ترتي  سیییااياینپندارد. بهاز آنها مي

تک افرادی كه پيش از این كند برای تکيمها )بزم(، پا از پيروزی را تداعيسمیاسیییه

سا كهتری نسییلت به شییا  داشییتند و اكنون سا برابری با او یا فراتر رفتن از او را 

 دارند. 

مایییامين نيز، تقیابق مرگ و زندگي، لحظه در برابر روزگار، صوشیییي و  ةدر سوز

ي در برابر ناصوشیي، آزادی در برابر اسارت، عدالت و ظلم، صود شاعر و بزرگان، آزادگ

 نامه است.های ماهوی ساايهنجارهای پذیرفته شد  در جامعه و ... از ویژگي

ه شاعر است كه رباي ب «من»نامه، وابستگي آن به های بيان در سااياز دیگر ویژگي

( شیییاعر Interior Monologueای سییدیییس نفا )زمییان و مکییان نییدارد و گونییه

اند  بخش روایتگری ناصودآگا ، اال  م نوی وگوی او با صویشتن است  همين وگفت

دری من شاعر وابسته به عریاني، برهنگي و پرد  ،سالاست. با اینرا مناسی  آن سیاصته

 ،طرفهو دیالوگ یک اسیییت. در این صودگویهایالی ، بحر، زمیان و مکیان ارار نگرفته

بيات اكند. پيدا ميهبيتي ادامدو بيت یا تکماند  و روایت دو بيت ءچيز در سد انشییاهمه

. به صیورت مستقق نيز معنا دارند امّاكنند ميارتلاط پيدا با یکدیگرگرچه در طول شیعر، 
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اعر گوید، شسرا با نقاب و دو پهلو گویي دربار  مي و مستي و سااي ميآنچه شاعر غزل

 دهد.ميگوی در ااب وااعيت بازتابنامهسااي

 

 سرانقمهسقی فربی  بس اندیمه شقعراه  -2-0

در ادبيیات ایران، همچون ادبيات هند و یونان، پا از تغييرات رر  در اثر  ،كليطوربیه

را و گگرا به وجه دروناسیتي ی ااوام بيگانه، ادبيات از صیورت یا وجه سماسي و برون

ادبي گردید. این اتفاق پيش از سوز  ادب هایمایه صل شیید و دسییترمانتيک دگرگون

 بود.داد عامه ر بستر ادبرسمي در 

 جمع بود(،جمع یا ناصودآگا در ميدان كشمکش، اشعار اجتماعي )كه ملتني بر روح

گيری نوعي از شعر ها، شکقجای صود را به شیعر شیخصي داد. یکي از این زورآزمایي

 داد. ميبود كه با وجود داشتن اال  و وجه سماسي مفهومي شخصي را انتقال

نوعي شعر در بحر متقارب و لحن و وجه سماسي  ،گيریابتدای شکق نامه ازسیااي

متفاوت  هایا نگرشامّ  دادميشمری را انتقالغنيمتبود كه مایامين فلسفي ملتني بر دم

فردی »گرفته در جامعه عصییر صییفوی پيام و ماییمون این نوع شییعر را از نوع شییکق

كرد. صفقان و فشیار شیدید اندیشه گوندگر« عرفاني نمادگرا و تم يلي»به نوع « گراوااع

نگذاشیییت تا شیییاعران بتوانند اییدئولورییک مجیالي برای انتقاد اجتماعي و فردی بااي

ه صود بسیرایند. بنابراین همچون تغزل اصيد  كه ابتدا عش  ليّنامه را با اصیالت اوّسیااي

ني( )غزل عرفا كرد و س ا مستقق )غزل( شد و در دوران بعد با عرفانميزميني را بيان 

 گرفت.نامه نيز را  عرفان و انزوا را در پيشپيوند صورد، سااي

تغيير و تحول انواع ادبي متأثر از تغييرات و  شیییود كیه، م سظیه ميترتيی اینبیه

سییير تحول  امّاتحوالت اجتماعي و نيز ظهور شییاعران و ادیلان بزرگ هر دور  اسییت. 

است: اگر ب ذیریم ریشه تراردی در ارباني و بود  اندیشیه ناصودآگا  بشر هم در آن مؤثر

 ام صوشیي و شادیآن اسیت، اشیعار ملتني بر لذّت نيز ریشیه در ایّ به های وابسیتهآیين
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ي فرصت بر اسا  بينش فلسفمرز انسان و اللته آگاهانه وی دارند و اشعار اغتناموسدبي

كه مایة آن تنهایي انسییان اسییت   نامه یک تراردی اسییتشییوند. بنابراین سییاايميآفرید 

یأ  فلسیفي و بویژ  اجتماعي در شییرایاي كه اجتماع شییاعر در سالت دوزصي اسییت  

ترین افراد م زم ایشیییان هسیییتند و در مایهاند و بيزد بيگانگان نابخرد بر مسیییند تکيه

 سرایند.ستایش و مدح آنها مي

ایراني از بازنمایي هنری ساصیییق این سوادد اجتماعي سركت اندیشیییه شیییاعران 

)محیاكیات( برتر بیه محیاكیات فروتر بود. در محیاكیات برتر، مایییمون شیییعر، نگا  

( اسییت و مورد صااب چه معشییوق، چه دوسییت و چه Centripetalمركز )بهمعاو 

نند یا كميمقام كلریایي باشیید، چيزی را در صود دارد كه گویي درباریان به پادشییا  نگا 

رای، اند )فشد اند یا تماشیاگران به بازیگر صير دوصتهصاي  چشیم مجلسیيان دربار به

گر و سخنران چون شاعر وجه محاكات برتر، درباری و مشاور و موعظه .(99-98: 0399

وجه محاكات برتر دوراني اسییت كه بدیلي اسییت و دوران عمومي یا اسییتاد ب غت بي

مدار نظير اصیییلي انواع ادبي روایت ةیابد و واسیییاميمسیییتقر سرمت صود را باز ترئات

شیود. )همانجا( شاعر گریزان از مركز )دربار و اندیشه ادسي( در ساشيه به سماسیه مي

دليق شعر او فردیت یافت و نتيجه سنخي آن همينبيان اندیشه انتقادی صود پرداصت. به

 ذهن و داشییت و تقابقهم ظهور نوعي رمانتيسییم بود كه بر مدار تکوین ماییموني ارار

های فردی و اجتماعي یا سسي، ویژ  عين، سالت ذهني و اوضیاع و اسوال بيروني، داد 

گرا )من شاعر یا اهرمان غنایي(، جانشين اهرمان آن گردید. در این دور  شیاعر مامون

ها بيان اندیشه مهم است نه نامهدليق اسیت كه در سیاايهمينروایت )سماسیه( شید. به

 وق.گری مي و معشتصویر

گير و متن اسیییت. گر، صاابنیامه دارای سیییه بخش صاابدر این مورد، سیییااي

گر آن، اهرمان غنایي اسییت. مقصییود از اهرمان ليریک و دیگر برابرهای آن، در صااب

مکت  صیورتگرایان رو ، آن بخش از وجود شاعر است كه روی در صوانند  دارد. آن 



 88 هقی ح قسهنقمه(، یک  از ضد نوعنقمه )و مغن سقی 

 

 

 

یا صویشییتن غنایي ( Poetical personalityبخشییي كه ما آن را شییخصییيت شییاعرانه )

(lyric self )ایسییتد و پشییت هر چيز ميصوانيم. این صییورت اسییت كه پشییت همهمي

ها من های او ساییور دارد. در این لحظهدهد و در تمام آفرید ميچيزی كه شییاعر انجام

يروني ب ناچار باید از امرصویش را باز شناسد، بهشیاعرانه توانایي آن را ندارد تا صویشتن

(External object سیییود جویید، امر بيروني كه در هماهنگي با او و رویارویي با او )

 است. ایستاد 

كند با ابزاری صا  ميسییرا بر این زمين غریلي تنهاسییت كه سانامهشییاعر سییااي

پندارد، بگریزد. وی در جایگا  دیگری با عدول از بیایید از جهیاني كیه آن را بيگانه مي

شییود های رسییمي جامعه(، دیگری ميشیید صویشییتنداری نسییلت به مي و شییراب )منع

گيری نظام گو اسییت و شکقوشیدن، آغاز گفتمتفاوت از شیاعران زمانه. همين دیگری

های كند. او با تفاوتميگفتمیاني كیه در آن از عم  وجود شیییاعر پيیام اعتراض فوران

است. هر هساصتای فرد یا گرو  متقابق فراهماش، نيرویي و تهدیدی یا فرصتي براندیشیه

های موجود در باب صود و هستي در سیرا با اعتراض به اندیشیهنامهچه شیاعر سیاايآن

 كند، در بيان طر  مقابق عکا آن است. ميهای اپيکوری طرحاال  نشانه

« دیگری یا غير او»و « صود او»فرض كنش ارتلیاطي شیییاعر بیا جیامعه وجود پيش

 كه زماني گرددمي جسییتن از زندگي شییاهانفرض ابتدا بر مدار تلریاین پيش اسییت.

. اندشیید نيسییت ،در چرصش روزگار ،همچون دیگران ،اند و اكنونادرت مایشییاء بود 

است و تمایز اندیشه صود را از شاعران جویيفرصیت و لذّتشیاعری كه به دنلال اغتنام

لين ای سماسییه گذر كرد  و اوّو اسییاور  كند از ذهنيت ادسییيميسییرا طرحداسییتان

 است.وارد كرد  شعر فارسي  گرایي را بههای فردیتباراه

ا زدگي از سماسه یگرفته و وابسیته به دلاین تمایز در اندیشیه صيام مسیتقق شیکق

بلکه از دل نگا  فلسیییفي او به ماهيت هسیییتي و انسیییان   جویي تکراری نيسیییتلذّت

 هليّ های اوّ نامهكه در ساايدر سالي ،شودميارائه ،اال  بيان صلریاسیت و در شید ایجاد
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از دل نگا  به سیرگذشیت نوع انسیان و ادرتمندترین آنها یعني شاهان و بزرگان پيشين 

 است.جوشيد 

 عرفاني ارن دهم-سرایان دور  دوم )تم يلينامهتفاوت اصیلي این شیاعران با سااي

آنکه بخواهند صود در مركز باشیییند، نقش آنهیا بي  آنهیاسیییت «گریزیمركز»بعید(، بیه

بودن اعترا  و ایكنند. طليعي اسییت كه ساشییيهمياجتماعي صویش را در ساشییيه ایفا

های دیگر شیییود آنها از گرو ميهای ساكم سیییل انیدو  و گیا  طنز این گرو  در نظام

ر در این جهان و نه د نه  سییرایان به هيچ مركزیتي تعل  ندارندنامهباشییند. سییاايمتفاوت

 كند.ميجهان دیگری كه اندیشه ادسي آن را تعریف

نامه در سیير رشد و رواج صود، پيش از رسيدن به عهد صفوی و جدانمودن سیااي

ر شیید  كه اوج آن در شییعتلدیق« كيفيت ادبي»های ابتدایي، ابتدا به یک را  صود از مدل

ا است بنامه در شعر سافظ دروني شد سااي هایاندیشیه -. بناسیتسافظ اابق بررسیي

پا زدن به دنيا و صوانيم ميق به پشیییتكه غزل او را ميهمان سیییاصتار و معنا  در سالي

 ،نشمری و مانند آغنيمتنوشیي و شادصواری، اندیشه ایران باستان، دموفایي آن، باد بي

ه كصورد. با ایننميچشمای از این موارد بهغزلي از سافظ نشیانه شیود. در كمترميدنلال

گا  از اندیشییه شییود، هيچميعرفاني نيز دنلال ةبرصي از فرازهای اندیشیی ،در این اشییعار

  و كرد، سافظ باز هم زبان نمادین غزل را رها، جدایي ندارند. با این همهفلسیفي پيشين

نمادین های ای مسیتقق سرود  كه در آن از نمادپردازی و تصنع در باب جلو نامهسیااي

 است.شراب علور كرد 

شدن یک نوع ادبي به یک كيفيت ادبي یا بالعکا، جهاني و وابسته به ساصتار تلدیق

انیدیشیییه انسیییان اسیییت نه زمان صا  یا مکان صا . رویگرداني طلقه متوسیییف و 

ر بسییتن این طلقه با هم دعلق مختلف و پيمانروشیینفکر شییهری از طلقه اشییرا  بهنيمه

ید شمرانه است )بنگرغنيمتگيری اشعار دمترین عامق شیکقطلقه مرفه، مهماعتراض به 

ن، آزدگي كه از اوضیییاع و اسوال زمانه و اهق دل ة(. نتيج370: 0375بیه مسیییعودی، 
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این نوع شیییعر به مخاط   ،نامه اسیییتترین ویژگي سیییاايناپایداری دنيا و تکرار مهم

نماید و در لذّت او نيز ر( شیییركتدهید كه در فشیییار رواني فرد )من شیییاعميامکیان

 باشد.سهيم

نامه در وااع رجزصواني شیاعر صسته و بدبين و منتقد است كه با بدگویي از سیااي

شیییود و به مفاصر  مي «پندارصودشیییا »یا شیییاعر شیییود. در این روند ميزروزگار آغا

 دهد.ميرا طری  كار صود ارار «جویيلذّت»آورد و یا اینکه ميروی

ها مانند آهنو سییازهای موسییيقي ایراني كام ً غمگين اسییت. آنها نامهلحن سییااي

گا  كنند. دستميهمچون موسیيقي شخصي هستند و نوستالژی پيش از اس م را یادآوری

)به نقق از دهخدا و معين،  ضربي )ضرب سنگين( در ماهور هستندنامه موسیيقي سیااي

 .نامه(ذیق سااي

های اجتماعي و شییرایف نابرابر برای رشیید این گونة ادبي كه با وجود تداوم بحران

نامه كه عاطفه شاعر و اش انتقاد بود، جوالنگاهي وجود نداشیت. در سیااينيروی سياتي

اسسیاسیات او بر سسی  مقتايات شخصي و شرایف بيروني و محياي و بيروني او از 

فلسفي وجود صود در هستي را مکان فراتر رفته و با لحن انتقادی جایگا  ومحدود  زمان

سیل  وجود ساصتار طلقاتي جامعه و نظام سکومتي به ،كشیيد، در ادوار بعدميچالشبه

ة صود گردید و اشییکال ليّاسییتلدادی و ایدئولوریک مانع رشیید و تداوم آن در شییکق اوّ

 متفاوتي را آفرید.

 :اندها به لحاظ تاریخي سه دستهنامهسااي

ه یا بنيادی هسیتند كه اغل  یا غيرمستقق و در ميانة ليّهای اوّهمان نمونه لاوّ ةدسیت

د شجاع و سافظ هستننامه شا نامه مستقق نظير سااياند و یا ساايشد ها سیرود داسیتان

كه كام ً فردی هسیتند و بيان آنها ساكي از وااعيت و تجربة زیسیتي یا اصالت اسسا  

  شوندميها ضد نوع سماسه محسوبنامهشاعران دارد. این نوع سااي
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 ،پا از عهد صیییفویه ،های مسیییتقلي هسیییتند كه اغل نامهسیییااي مدوّ ةدسیییتی

اند. اند و با ملاسس عرفاني درآميختهكرد عدول ،نامهاند و از هنجارهای ساايشد سرود 

 ليتم ينامه ساايوااعي و اغل  نمادین اسییت. بنابراین  ،ندرتها شیراب بدر این نمونه

در جای دیگر  «گونه»ادامه شییعر عرفاني فارسییي اسییت. این  بنوعي، اسییت نه وااعي و

 است.ارارگرفتهمورد بررسي

عدالتي فریاد شاعر از عدالت و بي ها،كه در آن معاصیراندهای نامهم سیاايگرو  سیوّ

رفتیه در این نوع ادبي از زندگي طلقات فرودسیییت جامعه كیاراسیییت و تصیییاویر بیه

 است. اشرافي نظير آنچه هوشنو ابتهاج سرود ة نه طلق و استگرفتهمایه

غرض از بيان یکي نيست  در یکي ملاسس  امّاگرچه نحوة ارائه هر سیه یکي است، 

عرفیاني مارح اسیییت و در دیگری دغدغة شیییاعر، اندو  از گذشیییت عمر و تکرار و 

 ست.امفاهيم اجتماعي مارحطور كلي اعتراض است و در گونة سوم وفایي دنيا و بهبي

آرایي آرزوهای ایراني در برابر نيروهای بيگانه است كه در زبان اگر شیاهنامه صیف

نامه فرار از تفاصر بود  و نشان دهند، ساايميای صود را نشانتصیویر صيالي و اسیاور 

 ها دارد. به اول وسیییلوفسیییکيزدن به همه نازشپااز اسیییتق ل انیدیشیییه و پشیییت

(Veselovsky) «های اجتماعي در تجربه تاریخ ادبيات علارت اسیییت از تاریخ اندیشیییه

)وسیییلوفسیییکي به نقق از « داردميهایي كه آن را بيانتصیییاویر شیییاعرانه و صیییورت

 (.063: 0370كدكني، شفيعي

از عش  صلری نيست  شاعر صودآگا  با تفاصر و غرور  ،ابداً ،هليّهای اوّنامهدر سااي

كند تا دنيا و آنچه در آن ميو به دور از هر نوع نقاب از سااي مي و از مغني سرود طل 

نامه، صودیابي اسییت نه صود به م ابه دیگری. باد انتقاد بگيرد. شییراب سییااياسییت را به

 های رسمي است.ن از ااب آموز شدای جدال با تجارب دیني و عرفاني است  رهاگونه

 

 



 088 هقی ح قسهنقمه(، یک  از ضد نوعنقمه )و مغن سقی 

 

 

 

 نقمهضروس، اجق قع  سقی  -2-8

وابسته به زمان و مکان صاصي نيست  كهها الگویي است در همة فرهنونامه ك نسیااي

دارد. شیاعر این نوع شعر همچون عنصری سركش و و بخشیي از نظام شیعر را بر عهد 

های ساكم در همه اشیییکال ادرت در برابر« دیگری»م ابه متفیاوت بیا بيیاني صلری، به

های ساكم از ایستد و هماوردی او با ادرتسیياسیي، مذهلي، اجتماعي و ااتصیادی مي

ری رفتن به دیگهای پویایي و بالندگي جامعه اسییت  چرا كه هر نظامي برای پيشنشییانه

ن ينگردد. این نوع شییعر با سییركشییي از اواننياز دارد تا با درگيری با او ایسییتا و سییاكن

آورد كه برای هر دو سوی وجود ميمرسیوم و ساكم، تعادلي ميان من و جامعه شیاعر به

شاعر به این نوع شعر نياز دارد تا با نقد طنز آميز و آگاهي بخش »این موازنه الزم است. 

كند و ساكميت به آن نياز دارد تا صدای جامعه باشد او عدالت فردی اجتماعي را تجربه

 (.370: 0375)مسعودی، « جای طغيان اجتماعي را بگيرد و طغيان فردی او

ای یک شیعر دیگری هميشگي اجتماعي است كه بودنش رمز بقا و نامهشیعر سیااي

الی البه ، دردليقهمينتعادل جامعه و ضیرورت انکار ناپذیر هر دورة اجتماعي است. به

 شود.ميای دید نامهاشعار همة شاعران فرازهایي از اندیشه سااي

هایي درماني اسیییت. در این سوز  اید نیامه نوعي روانكیاركرد اجتمیاعي سیییااي

بخشیي، آزادی درون )شیادی عمي  درون(، نياز هميشگي به شیود مانند رهایيميمارح

ها از آنچه رسییمي و ها، دردها و رن ها و شییکسییتآزادی فردی برای پذیرش ضییعف

ای درون، اید فردی است  آزادییتي آزادیهنجار اجتماع اسیت. این نوع شیعر منلع روا

 طللد.كه هر شخصي در صود آزادی دروني را مي

 

 هقنقمهمرقوای سقی  -2-8

شییید، در ادوار مختلف تاریخ بشیییر بر اثر تحوالت اجتماعي مختلف و كیه گفتهچنیان

 سل  تقد  صدایاندگرگوني نگرش شاعران، نوعي از شعر پدید آمد كه شراب را نه به
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یا تفاصر در نوشیيدن آن و نه به سیل  نمادینگي آن وارد شیعر نمود. این نوع اشعار كه 

 نمود كه ویژگيميشمری را بيانغنيمتنام دمای صا  بهشد، فلسفهميصودآگا  سرود 

ه معنا كه شاعر چنين شعری پذیرفتبود. بدین« لذّت»از اصق « زمان»اصلي آن، گسستگي 

ه دارای محدودیت فراواني اسییت  زودگذر و ناپایدار اسییت. كه لذّت در عرصییه تجرب

داند كه ایهام در آن مي« كمدی غنایي»( این نوع شیییعر را یکي از انواع م. 0770فرای )

ای از عشرت است. چنين شعری صوا  ذهني و صوا  عيني، كمتر اسیت و ملتني بر لحظه

اصتيار كامق عقق صود را دارای فاای گسستگي است. شاعر مست هم كه باشد معموالً 

دارد و در لحظه لذّت از زمان گسسته است. بسياری از اشعار مربوط به لّذت با دسیتدر

نوعي بينش معصوميت مرتلف است. شاعران بزرگ اپيکوری از هورا  گرفته تا دیگران 

 اند كه لذّت دركرد اند  یعني الولهمگي محدودیّت لذّت در عرصیییه تجربه را پذیرفته

 (.  356-355: 0399پایان زودگذر است )فرای، رطه ش  بيو

و  دنلال نقد لّذتیافت و بهرفته این نوع شعر در ادب سماسي و ادب تغزلي را رفته

ادرت طلقات مرفّه جامعه همچون شیاهان )گذشیته( و بزرگان و طلقه اشیرا  )معاصر 

باستانگرایانه و دیني، مدلي دیگر های گيری از نشانهشیاعر( از سیوی شیاعران و با بهر 

هایي نيز با آن تفاوت امّاآورد كه گرچه به اسیی   صود شییلاهت بسییيار داشییت، پدید

 داشت. تفاوت اصلي در شيو  بيان انشایي یا صلری و انتقاد شدید آنها بود. 

نام بنياگذار آن فيلسیو  سرایندة آن است و به-شیمر كه شیاعرغنيمتدر اشیعار دم

شییود و در ادبيات ميصواند  05(Epicorismق.م(، اپيکوریسییم )290-300  )اپيکور

( و در ادب . ق ه 007-363معرّی )فارسییي نمایند  آن صيام، در ادبيات عرب، ابوالع ی

و پيروان او نمایند  آن هسیییتند، شیییاعر با زبان طنز و بيان  ق.م( 8-65غرب، هورا  )

جز این جهان باور دارند، از جهان دیگری ب هیایي كه بهبیه انیدیشیییه ،صلری و اعتراض

به  .گذاری به وات بر پایه لذّت، گذران عمر نماید )ر. صواهد كه با ارزشمخاط  مي

 .(385: 0371رضایي، 
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كند و ص ايت هنر صییور نوعي را، این تصاویر مياگر ب ذیریم تفکر مفهوم را توليد

نه در جهت آرماني تو  امّابخشیید، يمشیید  را تجسییمبيش از هر چيز تقویت امر تجربه

دهد كه ساصتار اوی و روشن آن، معني ميصالي، بلکه ك رتي را در صورتي صيالي نشان

: 0370رسیییاند )دیلتای، ميمقلوليتهای معمولي غير متمركز زندگي را بهو مفیاد تجربه

071-070).   

در هر سکمي  زمان صود را در هر شیییکلي و ةهیا ابعیاد رییاكاراننیامیهدر سیییااي

گذارند  سییااي و مغني هر دو متعلّ  به روایت شییاعراند. ریای زمانه، م ل از ميجایبر

پنیدپذیری از زندگي شیییاهان و بزرگان گذشیییته، ناپایداری دنيا، مرگ عزیزان و اغتنام 

سا شیاعر است. همة این فرایندها بردن از زمان همگي ساصیق اصیالتفرصیت، لذّت

موضییوع صا  شییعر فرد برصورد كند، در جریان اسییت و به شییاعر كه به الق از این

 نماید.ای عالي بازآفرینيدهد بالفعق آنها را در روندی پيکرپذیر با درجهميامکان

در آن هموار  زمان « زمان روایت»ترین مسأله است. نامه مهمدر سااي« زمان»مقولة 

در  «زمان مورد نقد»شاعر است، من غنایي  ةطرفوگوی یکاست و ملتني بر گفت« سال»

 «زمان سرایش شعر»اسیت كه كليتي مال  و نقدناپذیر اسیت و سیرانجام « روزگار»اثر، 

توان گفت این شعر در ایام سیال شاعر نيست  یعني نميواسیت كه ابداً وابسیته به سین

 شد  یا در ایام جواني وی. پيری شاعر سرود 

بگيرد، همان زمان، زمان ن شییاعر شییکقدر ذه« چيسییتي انسییان»هرگا  پرسییش از 

ای كه سیرودن چنين شیعری اسیت، صوا  جواني باشد و صوا  پيری. برص   نظر عد 

(. بينش شاعر در این 29: 0375دانند )شیریفي، چنين شیعر را شیعر ایام پيری شیاعر مي

ظه اندیشییید  یعني در همان لحكند كه به آن ميميگونه بازنمایيلحظیه زندگي را همان

نگریسیییتن بییدون هيچ ادعییایي در بییاب یقين مال . نيز هيچ تردیییدی در این نگییا  

است م ل شاعر از تکرار است. شراب و موسيقي ابزار تلنگر ندارد، تنها آنچه مهموجود

زدن و رهاكردن شییاعر از همين تکراراند  تکرار مرگ و زندگي، مسییتي و هوشییياری، 
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ین تقابق نيز همان كاركرد صرد اسییت كه برعکا فرادسییتي و فرودسییتي و ... . منشییأ ا

نای دليق در شعری كه بهمينكند. بهميها توجهنگرد، به تفاوتها ميتخيق كه به شلاهت

 معنا. تخيلي ندارد، تصویرپردازی علس است و بيان طوالني بي

رغم شیییلاهت با نمونه اسیییت بهها مارحنامهسیال، گفتمیاني كه در سیییاايهربیه

های روسیاصتي كاميابي ماّدی و جسییمي است، روساصت فرصیت كه پر از نشیانهاغتنام

آورد. اگر صيام فاییای مورد نظر صود را در جهت پرسییش از ميزبانگرایانه را بهكمال

 پردازند:ی آن مي«هانشانه»سرایان به نامهگيرد، ساايميكاربه« عين معرفت»

 استای كامیدن و رفتیین مدر دایییر 

 نزند دمي در این معني راسییتكا مي

 

 او را نیه بیداییت نیه نهایت پيداسیییت 

 به كجاسییت سفق از كجا و آمده كاین 

 (05: 0367)صيام،                         

 نشیییدهرچنیید دلم ز عشییی  محروم

 نگرمواكنون كیه به چشیییم عقق درمي

 

 كه مفییهوم نشد اساراسكییم مییاند ز  

 هيچ مییعلوم نییشدمعلومییم شیید كه 

 (60)همان:                                 

 ساز سپهرنییییییییشید كا ز چو آگه

 بید  مي كییه مسیییتي و دیییییییوانگي

 

 گییردم ای سییااي صییوب چیهرسرت 

 فییرزانگیییي و فرهنییو ز بیه بیییسي
 (69: 0368)اصتر گرجي به نقق از گلچين معاني،  

گرچه اشیيوة انتقاد شاعر با بيان انشایي در پيوند است و  ،اینامهدر شیعر سیااي امّا

ی ااوسیت،  در پيوند با لحظه سیرودن همان شییعر است. گونه ةاندیشیملتني بر اصیالت

از هنجارهای « آزادی»دیدگا  آموزشیي در این شعر نهفته است كه مخاط  را دعوت به 

 كند. ميموجود اجتماعي

. اعتراض این شیعر بر بزرگان اسییت و اع م این داردشیادماني وجود ،در این شیعر

ا نشیید  و باز اال  روایت صارج ،دليقهمينهشییدار كه ستي آنها نيز رفتني هسییتند. به

ت، پيوسته اس اّماسال در یک شعر، كوتا  شیود. شرح زبانميطرفه دنلالگوی یکوگفت
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 های  بيانسلبه ،ین شعرآنکه منتظر شنيدن پاسخي از سوی سااي یا مغني باشد. در ابي

اگر شییعر  ،ای اندو  و تلخي را در صود دارد. بنابرایني و نه صلری شییاعر، گونهانشییای

 است. 06«تراردی غنایي»ای نامهاست، شعر سااي« كمدی غنایي»فرصت اغتنام

صراست، طنز و عصيانگری  و نامه در ابتدا صوانشي نو از مفهوم زندگي بود سیااي

ای صا  ملتني بر نازش به جام است. سورة آن فلسفهمحسیوب شد  های آن از ویژگي

پنداری آن از همه چيز، مخاط  ارار دادن سااي، سير بخشي و فراترعنوان ابزار آزادیبه

سشییم وزدن به عقق و صرد، فروتر پنداری كا  شییاهان و سیی ا  و صدمپاروزگار، پشییت

است. این سور  با شيو  بيان صلری، سل  د كردن بوایشیان، رندی و الندری و عشیرت

 شدنيانشاینگرش  اینشیود. با ميکه در شیعر صيام دید اسیت چنان طعن و انکار بود 

يتي یافت و تلدیق به سییلک یا كيفتدری  محلوبيتدر اشییعار عرفاني و انواع آن به ،بيان

 داد. انواع تابوها را وجهة كار صود ارار ایستادگي دربرابرهنری شد و 

آورد كه هایي را بوجودتوجیه بیه شیییعری متفیاوت بیا رویکردی مركز گریز، گرو 

ای هناصودآگا  جمعي با كاركرد مؤثر صود، بخشي از نيازها و ضرورت ةپردهميشه پشت

آنکه بخواهند در مركز ادبيات رسیمي كنند. این اشیعار بيمياجتماعي را صیاداانه مرتفع

 كنند.ميشان را در ساشيه ایفااعينقش اجتمهموار ، باشند، 

  

 گيری. نقيیه8

بزرگي از اشعار غنایي در ادبيات جهان وجود دارد كه در آن شاعر با بيان  ةدسیت -0

 ن نگرش ابتدا یکنماید. ایميفرصییت، را با محوریت اعتراض بيانصمری، غرض اغتنام

لاران صود با تمتفاوت از همیافته و گفتماني و سیی ا اسییتق ل رانری  كيفيت ادبي بود 

ه یا بنيادین )موضوع ليّ های اوّنامهنامه اسیت كه در سیه گرو  ساايمخاط  دارد، سیااي

این  است.بندیدستههای اجتماعي اابقنامههای تم يلي و سااينامهمقاله ساضیر(، سیااي
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های آن است و یکي از ضد نوع امّاشد  نوع شیعر از دل سماسه و بر وزن و بحر زایيد 

 ت.اسشد تشکيقهای پيوستهبيتي یا دوبيتای از تکاز مجموعه ،از نظر ساصتاری

ای هدليق دارا بودن اندیشه صردگرا، از نظر بيان هنری دارای ویژگينامه بهسااي -2

و  طرفه در روایت یا صودگویيگوی یکوي، بيان متقابق، گفتصاصییي نظير بيان انشییای

 ت.گویي اسكوتا 

، سیییااي )مغني( «صودآگا  شیییاعر»ترین مایییامين در این نوع شیییعر، من مهم -3

ن ابزار دور شد»)موسيقي( « شراب»، «ناپذیر شاعرصروش و تسليموناصودآگا  پر جوش»

وجود غير یا دیگری كه سر سازش با »و سرانجام )روزگار( « و عدم وابستگي به دیگری

ها در ندارد. این نشییانهعشی  و معشییواي وجود ،اسییت. در این شییعربود « انسیان ندارد

كنند. يمهای انتزاعي مقصود شاعر را بيانبههایي هستند كه با مشلهتصیویرپردازی، مشله

یشه از تکرار اسیت و ر گریز ،اندیشیه ةگرایي بود  و پایبيني شیاعر ملتني بر آرمانجهان

ن تلارانامه را از هماین نوع نگرش، روشینفکری غير ادسیي اسیت. این مختصات سااي

 نماید.ای صا  ميگرفتن د ردستهكند و شایسته ارارصود جدا مي

ه كنه عين معرفت  چنان و های معرفت استنامه پرسش از نشانهمحتوای سیااي -0

در شعر « زمان»این نوع شناصت با مقوله پرداصت انواع شیود. ميدر شیعر اپيکورها دید 

اسیییت و ملتني بر « سال»كه در آن هموار  زمان « زمان روایت»اسیییت: ییافتهانعکیا 

 است« روزگار»در اثر، كه « زمان مورد نقد»طرفه من غنایي شیاعر است، وگوی یکگفت

ه به است كه ابداً وابست« زمان سرایش شعر»و كليّتي مال  و نقدناپذیر اسیت و سرانجام 

بگيرد، در ذهن شاعر شکق« چيستي انسان»سیال شیاعر نيسیت  هرگا  پرسیش از وسین

 همان زمان، زمان سرودن چنين شعری است، صوا  جواني باشد و صوا  پيری.
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 هقنوش ش 
ه یوناني برم  است كه در های نزدیک به این نوع شیعر در ادب ك سيک جهان، دیتيیکي از گونه -0

های دیونوسيو ، صدای شراب، سرمستي و شیود كه موضیوع آن شرح ماجراجویيميسیرودی اط ق

 . (Cuddon, 1984: 231است )پایکوبي بود 

نامه مسییتقق سافظ و شییا  شییجاع ه( و سییاايليّهای بنيادین )غير مسییتقق اوّنامهدر این مقاله سییااي -2

های ارن دهم نامه( سااي2« )های سماسه یا اصيد یکي از ضد نوع نامهسااي»اند و در مقاله شد بررسي

 23ای صییفحه 23شیید تا چالش اانون مقاله كه اغل  سییاصتار صواهندتا دوران معاصییر بررسییي . ق ه

ه از نظر بافتار و معنا و گفتمان با ليّهای اوّنامهسییاری اسییت، مانع از س  ادای مال  نشییود. سییااي

 یافت، متفاوت است.های ثانویه كه از دور  صفویه به بعد رواجنامهل ، با ساايمخاط  و نيز علق ص

ای هادبي تعاریف متعددی و گا  متفاوتي در دو گرو  ملاسس ارسیییاویي و رمانتيک« گونیه»برای  -3

اسییت، در این صورت برای شیید مدرن وجود دارد و گا  مفهومي نزدیک به رانر برای آن در نظر گرفته

سال آثاری كه زیرمجموعه یک رود. با اینكار ميهای یک رانر اصییا ح زیر گونه ادبي بهجموعهزیر م

شییوند. برای نمونه در رانر مادر آثار ميادبي صواند « زیر گونه»گيرند، یک رانر مادر )مترو رانر( ارار مي

: 0375)زرااني و اربان صلاغ، گيرند ميهای دیگر جایها و زیر گونهنامهشمر، صمریات، ساايغنيمتدم

370.) 

( بررسي بوطيقایي م. 2108-0731شناساني نظير ررار رنت )فرامتن در رویکردهای نوین نقد روایت -0

 ناپذیر از عناصییر ادبي دسییتتاریخي و اباالبندی ثابت، غيراسییت كه از اید  ایجاد یک نقشییه یا بخش

معنای صود  ای كهغير ثابت( ب ردازد كه متن را به شلکهكشيد  و در عوض به ماالعه مناسلاتي )سيال و 

دهد. فرامتنيت رنت جایگزین بينامتنيت از دیدگا  بوطيقای سییاصتاری اسییت گيرد، پيوند ميرا از آن مي

 . (006: 0379)آلن، 

 است.ویچار اابق بررسيرئو  این اندیشه در رساله شکندگمانيک -5

ا و هفکری، عقيدتي و اجتماعي سییل  ایجاد گرو  هایي با ویژگيهای متفاوت گيری شییاصهشییکق -6

هایي تأكيد نمود كه با ایستادن در برابر  ادرت یا اانون سیور -كاركردهای صا  شید و بر نقش گرو 

شیییدند. طغيان گفتاری این گرو  در ادبيات شیییکق بيان متقابق ای متفیاوت تلیدیقسیاكم بیه سیییور 

وگو است. در یک تقابق دوگاني دو اا  نه تنها با یکدیگر باید آغاز گفتشود. همين تفاوت ميصواند 

 . (78: 0371)مکاریک،  انددر تااد باشند، بلکه در چهارچوب یک تااد االي به هم وابسته



 00  ، ش قس0088حهقس ، بو حيس  و  سق، ،نقمههقوشفصبنقمة عب    008

 

 اند.فارسییي ناميد « دوبيتي»یا « ترانه»ای عربي اسییت كه صود پژوهشییگران عرب آن را رباعي وار  -9

گویي و زبان سال شاعر در این اال  دارد شیعر اصیالت ایراني دارد و نشان از بيان دل بنابراین این نوع

 .(01: 0375كه ایجاز اسا  آن است )شریفي، 

ها از از مفاصرات كميابي و گراني شراب از رسید تصیاویر مي و جام و شراب و مانند ایننظر ميبه -8

  است. یافتهمجرای صمریات عرب به شعر فارسي را 

گيرد كه رانرها را مستقق از یکدیگر و بدون ميرانر از این ملحس در نقد ادبي ریشهضد نوع یا آنتي -7

و  گيرندميالً رانرها در ارتلاط با یکدیگر شیییکقنمود. اوّبررسیییيتوانتوجیه بیه روابف بينیارانری نمي

تقابق یا راابت با رانرهای دیگر  ندارند بلکه هر رانری درییابنید، ثیانيیاً رانرها در صو وجودميهوییت

هییای معکو  ( یییا فرمCounter Generesگيرد. در این مورد اصیییا ح رانر معکو  )ميشیییکییق

ل چندین در د است. سوم اینکه برصي متون و استماالً بيشتر آنها متعل  به یک رانر نيستند وشید وضیع

 .(230: 0375)مونته به نقق از زرااني،  گيرندرانر ارار مي

منظور از كيفيت ادبي، رواج و كاربرد شله ماموني صا  در ادبيات است كه هنوز تلدیق به یک  -01

 .(203: 0371است )مکاریک، جریان فکری ادبي نشد 

ر چيني وشد  كه اشکالي از تا  و انگها یافتهای تدفين و صاكس اری تصاویری در مقلر در آیين -00

 .(51،  0دهد )شواليه و گربران، جدر آن هست و نشان از جاودانگي این درصت و ثمر آن مي

 م ال فولکلوریک  -02

 مییغیینییي د  و چیینییو را سییییاز د 

 فرییی  جهییان فتنییه روشییین اسییییت

 

 بییه آیییيیین صییوش نییغییمییه آواز د  

 بلين تییا چییه زاییید شییی  آبسیییتن اسیییت
 (21: 0368معاني، )سافظ شيرازی به نقق از گلچين

( م. 0760-0895این اصیییا سیات از رویکرد نقید روانشییینیاسیییي كیارل گوسیییتیاو یونیو ) -03

 .(22: 0390است )یاوری، شد گرفتهوام

بودن )من و تو/صود ( به معنای ناصود )طر  گفتگو( بر متفاوتOthernessوجود غير یا دیگری ) -00

 .(389: 0375ارتلاط و گفتگو است )مسعودی، نقاه آغاز « دیگری»كند. تکوین ميو دیگری( داللت

ست. ااپيکوریسیم، طرفداری از زیلایي و لذت اسیت. اندیشیه این گرو  تمایق به ماتریاليسم داشته -05

اللتیه منظور این گرو  از لذت، جسیییماني نلود  بلکه لذت در اطاعت از عقق و زندگي بر طل  موازین 

ر شهوت، پرصوری، صرافات مذهلي و تر  از مرگ است و صرد بود ... صردمندی رهاندن صویش از ش

 .(050: 0375درون )كاردر، پرهيز از راابت، سسادت، شهرت طللي و تحصيق آرامش
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را یادگار  نامه( محمد ترابي آنداند )دهخدا، ذیق سااينامه را دنلاله صمریه ميدهخدا سیاايع مه -06

 .(221: 0390ت دربار اسیییت )ترابي، لذّوار ایام صوشیییيداند برعکا صمریه كه یادگام سرمان ميایّی

اند زیرا بسياری از اصا سات این نگرش فکری نامه را در شعر عرفاني دانستهگروهي نيز ریشیه سااي

 .(086-085: 0371است )رضایي، نامه آمد در سااي
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 جو، چاپ ششم، تهران: نشر مركز.یزدان(، بينامتنيت، ترجمه پيام 0379. آلن، گراهام )0

 ، تهران: نشر كارنامه. مش سيا (، 0398. ابتهاج، هوشنو )2

، چاپ دوم، تهران: نشر شیناسي ادبياتكندوكاوی در جامعه(، 0370. ارشیاد، فرهنو )3

 آگه.

 ، تهران: نشر اار .بينجام جهان(، 0382ندوشن، محمدعلي ). اس مي0

 دايقي، چاپ دوم، تهران: نشر مركز.، ترجمه سودابه رمانا(، 0383. بير، جيلين )5

آموزگار، ، به كوشییش رالهتاریخ ادبيات ایران پيش از اسیی م(، 0396. تفاییلي، اسمد )6

 تهران: نشر سخن. 

ترین (، دیوان، از روی نسخه ادسي )كامق0393الدین محمد ). سافظ شیيرازی، شما9

 اكلر اميد، تهران: نشر نظم.صحيح و كوشش علينسخه(، به ت
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 (، هزار سال شعر فارسي، تهران: علمي ی فرهنگي.0390. دبير سيااي، محمد )7

 مه، تهران: انتشارات دانشگا  تهران.نا(، لغت0337اكلر ). دهخدا، علي01

ها و معاني انواع شعر فارسي )ملاس ي در صورت(، 0381. رسیتگارفسیایي، منصور )00
 نوید.چاپ دوم، شيراز: انتشارات شعر كهن و نو پارسي(،
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 ، چاپ دوم، تهران: نشر اميركلير.نامه در شعر فارسيسااي(، 0371. رضایي، استرام )02

(، دیوان اشییعار، براسا  نسخه 0396محمد )سیمراندی، ابوعلداهلل جعفربن. رودكي 03

 براگينسکي، چاپ دوم، تهران: نشر نگا .سعيد نفيسي و ی

نظریه رانر )نوع ادبي یییی رویکرد (، 0375صلاغ ). زرااني، مهدی و محمدرضیا اربان00
 تهران: نشر هرما. تحليلي تاریخي(،

 ، تهران: انتشارات نگا .پساصياميانصيام و (، 0375. شریفي، فيض )05

رستاصيز كلمات )در  گفتارهایي دربار  نظریه  (،0370كدكني، محمدرضا ). شفيعي06

 تهران: نشر سخن. ادبي صورتگرایان رو (،

شییناسییي زبان شییعر در ن ر صییوفيه )درآمدی بر سییلک(، 0372) _________. 09

 : نشر سخن.چاپ چهارم، تهران عرفاني(،نگا 

 فردو .چهارم، تهران: انتشارات، چاپانواع ادبي(، 0393. شميسا، سيرو  )08

 جيحون.، تهران: انتشاراتفرهنو نمادها(، 0385گربران ). شواليه، ران و آلن07

 ، تهران: فردو .تاریخ ادبيات ایران(، 0366اله ). صفا، ذبيح21

 ان: علمي ی فرهنگي.شناسي غزل فارسي، تهر(، جامعه0375. طهماسلي، فرهاد )20

 فر.نيلوسسيني، تهران: انتشارات، ترجمه صالحتحليق نقد(، 0399. فرای، نورتروپ )22

كوشییش سییعيد مسییکو، بهبر اسییا  چاپشییاهنامه (، 0397. فردوسییي، ابوالقاسییم )23

 پنجم،تهران: نشر اار .سميدیان، چاپ

معاني، تهران: اسمد گلچين كوشییش، بهتذكر  ميخانه(، 0301. فخرالزماني، علدالنلي )20

 االال.

 نامه، تهران: انتشارات زوار.(، صيام0380. انلری، محمدرضا )25

، ترجمه دكتر مهدی سمسار، تهران: انتشارات دنيای سوفي(، 0375. گاردر، یوستاین )26

 جام.

 ، تهران: كتابخانه سنایي.تذكر  پيمانه(، 0368معاني، اسمد ). گلچين29
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كارنامه تلخکان )بازشییناصت اطوار تلخکي و دلقکي با (، 0375. مسییعودی، شییيوا. )28

 چاپ دوم، تهران،: نشر نيلوفر. ميانگاهي و كهن(،، نگاهي به متون نمایشي امروزی

 های ادبي معاصر، تهران: نشر آگه.(، دانشنامه نظریه0371. مکاریک، ایرناریما )27

كوشییش سسییين پژمان ، بهاسییکندرنامه(، 0391مد )محابننجوی، اليا . نظامي گ31

 بختياری، تهران: نشر پگا .

، ترجمه ضياء موسد و پرویز مهاجر، نظریه ادبيات(، 0371وارن ). ولک، رنه و آستين30

 چاپ سوم، تهران: نشر نيلوفر.
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 .  221-210، صص 27، سال 0و 3دانشگا  تهران، ش 

، مندرج در دانشیینامه جهان اسیی م، زیر «سمله سيدری»(، 0387پندری، یداهلل ). ج لي2

 .203-217، صص 00نظر غ معلي سداد عادل، تهران، بنياد دایر  المعار  اس مي، ج
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 .00-31، صص 22، ش های ادبي و ب غيپژوهش



 00  ، ش قس0088حهقس ، بو حيس  و  سق، ،نقمههقوشفصبنقمة عب    000

 

، صص 00، دور  مجله سخن، «نامهنامه ی مغنيسااي»(، 0337. محجوب، محمدجعفر )8

98-97. 

ا هنامهای چند دربار  تحول شکلي و معنایي سااينکته»(، 0373. ميرهاشمي، مرتاي )7

، صص 2ادبيات فارسییي، سییال چهارم، شمار ، مجله زبان و «با تأكيد بر تذكر  ميخانه

80-77. 

 ( منقحع التي ج
1. Cudden, J.A. (1984), A Dictionary of Literature Terms, New York: Pinguin 

Book. 

 


